
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-260/15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-35/15 

          din 02.10.2015 în privinţa procurorului Vladimir Beșleu 
                        
26 noiembrie 2015                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-35/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului Vladimir Beșleu, audiind 
informaţia domnului Mircea Roșioru, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin  dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă a Procuraturii 

Generale Victor Ababii din 17.08.2015 a fost intentată procedura disciplinară în 
privinţa procurorului în procuratura r-lui Ocnița Vladimir Beșleu, în temeiul art.118 
alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură,  pentru îndeplinirea necorespunzătoare 
a atribuţiilor de serviciu în cadrul instrumentării cauzei penale nr.2015260016.  

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului, Colegiul 
disciplinar a constatat că Vladimir Beșleu, în calitate de conducător al urmăririi 
penale în cauza indicată, a comis încălcarea prevederilor art.195 alin.3), alin.(5) 
pct.1), art.290, 291, 296 alin.(4) Cod de procedură penală, pct.6.1.1 și 6.2.4 din 
Codul de etică și conduită al procurorului din 30.06.2015 și ordinul Procurorului 
General nr.276/11 din 25.10.2006, încadrând faptele imputate la art.61 lit.a) din 
Legea cu privire la Procuratură, ca rezultat, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară 
în temeiul art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură – mustrare.   
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Examinând materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul reţine că abaterea disciplinară imputată procurorului Vladimir 
Beșleu se încadrează în prevederile art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, 
adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea 
prevederilor Codului de etică și conduită al procurorului.   
 În temeiul art.61 lit.a) şi j), art.62 lit.b), art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din 
Legea cu privire la Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului 
Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor  - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-35/15 din 02.10.2015 în privinţa 
procurorului în procuratura raionului Ocnița Vladimir Beșleu -  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                 Mircea Roşioru 
 


